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QA News ฉบับที่แล้วได้นำเสนอการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

รอบสามไปแล้ว ฉบับนีข้ อนำกรอบมาตรฐาน และตัวบ่งชีใ้ นการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ซึง่ ได้ผา่ นมติของคณะกรรมการ
บริหาร สมศ. ในการประชุมครัง้ ที่ 8/2552 เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2552 มานำเสนอ
กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสามในเชิงมิตแิ สดงได้ดงั นี้
มิตทิ ่ี 1 ด้านประสิทธิผล
มิตทิ ่ี 2 ด้านคุณภาพ
ผลิตบัณฑิต
การประกันและพัฒนาคุณภาพ
วิจยั
ภายใน
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มิตทิ ่ี 3 ด้านคณาจารย์
มิตทิ ่ี 4 ด้านธรรมาภิบาล
คุณภาพอาจารย์
ในการกำกับดูแลและ
การบริหารจัดการ
Governance and
Management

การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสามจะแบ่งมาตรฐานในการประเมินเป็น 6 มาตรฐาน โดยมีค่าน้ำหนัก
ในการประเมินแตกต่างกัน จำแนกตามกลุม่ สถาบัน ดังนี้ (ความหมายของกลุม่ สถาบันดูได้จาก QA NEWS ฉบับที่ 205)
กลุม่ สถาบัน
มาตรฐาน
ข (1)
ข (2)
ค (1)
ค (2)
ง
1. ด้านคุณภาพบัณฑิต
2. ด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
6. ด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
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สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจำนวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับ
เป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันจัดให้มีข้อสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน คณาจารย์ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรูข้ องนักศึกษา ทัง้ การจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูท้ ง้ั ในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทัง้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา

   ⌫      

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใข้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทัง้ ได้ตามคุณลักษณะทีเ่ ป็นจุดเน้นของสถาบัน กล่าวคือ เป็นผูใ้ ช้ภาษาได้ดี ถูกต้อง ประพฤติดี มีกริ ยิ ามารยาทดี
มีรสนิยมดี คิดตรึกตรองได้ถอ่ งแท้ เจริญงอกงามเพราะความใฝ่รแู้ ละสามารถแปลความคิดเป็นการกระทำได้สำเร็จ เป็นผูเ้ รืองปัญญา
มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและ
นักวิชาชีพชัน้ สูง มีทกั ษะในการวิจยั มีจติ สำนักและภูมธิ รรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก
 ⌫  ⌫
กลุม่ สถาบัน
ตัวบ่งชี้
ข (1) ข (2) ค (1) ค (2) ง
1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 10
1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทส่ี อบใบประกอบวิชาชีพผ่านในครัง้ แรก ต่อจำนวน 15
ผูเ้ ข้าสอบทัง้ หมด
1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ
15
อุดมศึกษาแห่งชาติ ประเมินโดยผูป้ ระกอบการ / ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต /อาจารย์ทป่ี รึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา
1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทีม่ กี ารนำไป
ประยุกต์ใช้กอ่ ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปญ
ั หาหรือพัฒนาทางวิชาการต่อจำนวน
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทและวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทัง้ หมด
1.5 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโททีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ใน refereed journal ระดับ
ชาติหรือระดับนานาชาติตอ่ จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททัง้ หมด
1.6 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (citation) ใน refereed
journal ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ่ จำนวนวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกทัง้ หมด
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สถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจยั อย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพภายใต้จดุ เน้นเฉพาะโดยมีการดำเนินการ
ตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ มีการบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรให้มี
สมรรถนะในการทำวิจยั ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทำวิจยั กับหน่วยงานภายนอกสถาบัน เพือ่ ให้ได้ผลงานวิจยั /ผลงานประดิษฐ์
และงานริเริม่ สร้างสรรค์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ ทีเ่ ป็นนวัตกรรมทีน่ ำไปสูก่ ารสร้างและพัฒนาบัณฑิตทีเ่ รืองปัญญา มีคณ
ุ ธรรมและความเชีย่ วชาญสูง
การสร้างและพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่และขยายพรมแดนของความรูแ้ ละทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีส่ ามารถนำไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริง ทัง้ การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย และการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ เป็นต้น
ในสถาบันอุดมศึกษาทีต่ อ้ งสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ สร้างผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง และสร้างความยอมรับในแวดวงวิชาการ
ดังนัน้ จึงควรเป็นงานวิจยั เชิงวิชาการ คือนำผลงานวิจยั ไปตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้ หากเป็นงานวิจยั และพัฒนาก็ตอ้ ง
เป็นงานวิจยั ทีส่ ามารถนำผลไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการของผูใ้ ช้จริง รวมทัง้ นักวิจยั สามารถเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ ๆ เกีย่ วกับการใช้
ความรูใ้ นการพัฒนา เป็นการเรียนรูท้ ส่ี ง่ั สมและถ่ายทอดสูผ่ อู้ น่ื ได้ ประเด็นสำคัญ ก็คอื ไม่วา่ จะเป็นงานวิจยั พืน้ ฐานหรืองานวิจยั ประยุกต์
ก็ตาม ต้องเป็นงานวิจยั แท้ คือการมีผลเป็นการเรียนรู้ สัง่ สมองค์ความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรูน้ น้ั ๆ ได้ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทย สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทัง้
การพัฒนาประเทศสูส่ งั คมแห่งการเรียนรู้ สังคมความรู้ และสังคมแห่งภูมปิ ญ
ั ญา อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรูแ้ ละใฝ่รตู้ ลอดชีวติ
และวัฒนธรรมการใช้ความรูใ้ นการกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และการพัฒนาตลอดจนการเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ตัวบ่งชีข้ องมาตรฐานที่ 2 จะนำเสนอในฉบับต่อไป
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